
15 відповідей

Приймати відповіді

1. Чи знайомі Ви із поняттям "академічна доброчесність"?

15 відповідей

2. Чи інформують Вас наукові керівники про процедуру дотримання академічної доброчесності?

15 відповідей

3. Чи інформують Вас науково-педагогічні працівники про процедури дотримання академічної доброчесності?

15 відповідей

Усі відповіді Запитання Окремий респондент

так
ні
частково

10,7%

8,9%

80,4%

так
ні

14,3%

85,7%

Так
Ні

16,1%

83,9%

Результати опитування здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії щодо 
дотримання академічної доброчесності 

Запитання Відповіді 15

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=uk&continue=https://docs.google.com/forms/d/160zwMyisNA7e6gOWg-NyjWx3c0v2UPPL6iLgPcKPjf0/edit%3Fusp%3Dforms_home


4. Ч4. Чи відома Вам сутність поняття "плагіат"  та можливі ризики, які з ним пов’язані?
и віАдонмкеа тВаа мо псуиттунівсатнь нпяо нзядтотяб "упвлаачгііва тв" 

итащ моїо ожслвиівті ир ситзуикпие, няяк і дз онкитмо рпоа в’фяізлаоні?
56 відповідей

5. Чи відомо Вам про використання в університеті програмного забезпечення для автоматичного виявлення плагіату у
дисертаційних роботах?

15 відповідей

6. Які прояви академічної доброчесності Ви зустрічали в університеті?

15 відповідей

7. Чи вважаєте Ви доречним перевіряти наукові статті на наявність академічного плагіату?

15 відповіді

Так
Ні

98,2%

так
Ні

8,9%

91,1%

Академічний плагіат
Самоплагіат
Фальсифікація
Обман
Хабарництво
Необ'єктивне оцінювання
Жодного з переліченого19,6%

51,8%

10,7%

10,7%

Так
Ні

16,7%

83,3%
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4. Чи відома Вам сутність поняття "плагіат"  та можливі ризики, які з ним пов’язані?
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8. Чи ввАанжкаеєттае  Воип дитоурвеачннниям  зпдероебвуірвяатчиі вд виисещротїа оцісйвнііт ри осбтоутпи енная
ндаяовкнтіострьа  афкіалдоемічноо плагіату?56 відповідей

9. Чи вважаєте Ви доречним перевіряти тези, матеріали конференцій на наявність академічного плагіату?

15 відповідей

10. Чи приймаються в університеті заходи проти аспірантів в роботах яких виявлено елементи плагіату?

15 відповідей

11. Які санкції щодо аспірантів Ви вважаєте доцільним у разі виявлення і доведення академічної недоброчесності?

15 відповідей

Так
Ні

10,7%

89,3%

Так
Ні41,1%

58,9%

Так
Ні
не знаю

60,7%

39,3%

Повторне проходження оцінювання
(залік, іспит)
Повторне вивчення дисципліни
Відрахування із університету
Позбавлення наданих університетом
пільг
Догана
расстрелять нахуй
Застерегти від подальших дій щодо
академічної недоброчетності

8,9%

76,8%

Запитання Відповіді 15

8. Чи вважаєте Ви доречним перевіряти дисертаційні роботи на наявність академічного плагіату?
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12. пірантів в університеті?

56 відповідей

13. Чи потрібно, на Вашу думку, дотримуватись академічної доброчесності?

15 відповідей

14. Чи дотримуєтесь Ви вимог академічної доброчесності?

15 відповідей

15. Чи є доречними організація заходів, присвячених роз'яснюванню необхідності академічної доброчесності серед
здобувачів вищої освіти?

15 відповідей
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12. Чи перевіряєте Ви наукові роботи / статті / тези на плагіат?
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